NWS Höstmöte fredagen 18/10 på Utsikten Meetings
I höstrusket fredagen 18 oktober samlades 49 medlemmar för att prova 3 Japanska
whiskys samt en "dark horse" som var Kavalan från Taiwan.
Som brukligt vid höstmötet hade vi en lite bättre whisky som entrélotteri. Denna
gången var det den Springbank som var SWF's buteljering nr. 17 och den lyckliga
vinnaren var en gäst.
Kvällens provning leddes av Mats Sköld från Mats Sköld Tastings, www.tastings.se.
Han berättade inte bara om de whisky vi skulle prova utan mycket om Japansk whisky,
hur den har utvecklats och vilka aktörer som finns.
Den första whiskyn var en 14-åring från Akashi, White Oak,
http://www.smwhisky.com.au/White_Oak_(Akashi) Har legat 12 år på Spansks
konjaksfat och därefter 1 1/2 år på sherryfat och sedan ½ år på Franskt vitvinsfat,
56% i styrka. Ingen kylfiltrering. Nr. 87730 hos Systembolaget,
beställningssortimentet. Endast 650 flaskor är buteljerade.
Sen kom kvällens blindtest, Kavalan från Taiwan, http://www.kavalanwhisky.com
Eva gissade på Taiwan och Torgny spikade med Kavalan. Bra gjort. Vinsten blev en
mörk chokladkaka från Trinidad.
Kavalan är en single malt NAS (no age statement) men troligtvis 4-5 år gammal.
I Taiwan är Angels Share ca. 15% p.g.a. värmen. Styrkan är 40%. Nr. 85558 hos
Systembolaget, ordinarie sortiment.
Här la Mats in en liten smak och lukttest. Fast vi stoppar något i munnen så är det
näsan som känner av "smaken".
Några av deltagarna fick hålla för näsan och fick en tesked med okänt innehåll att
stoppa i munnen. Innan dom fick släppa greppet om näsan fick de säga vad det
smakade och alla sa sött. Sedan fick dom släppa greppet om näsan och då smakade
det kanel.

Vi hade också tagit med en blended, Nikka the Barrel, http://www.nikka.com/eng.
Vid en blindtest skulle nog de flesta inte tippa att detta är en blended. Prisvärd, 379:för en 1/2 liter.. Styrka på 51.4%. Nr. 551, ordinarie sortiment hos Systembolaget.
Prisvärd.
Den sista flaskan var en Nikka Takasuru Pure Malt. Numera benämner man inte single
malt whisky från olika destellerier i samma flaska för Vatted Malt utan Pure Malt enligt
Mats. Den äldsta whiskyn i denna pure malt är 17 år. 43% stark och har best. nr 87322
i beställningssortimentet.
Vi avslutade provningen med en omröstning och Nikka Takasuru Pure Malt vann med
18 röster tätt följd av Nikka the Barrel med 17 röster. Sist blev Kavalan med 1 röst. Jag
tror Taiwaneserna får jobba lite med sin whisky.
Efter provningen blev det Japanskinspirerad mat, en god köttbit med tilltugg. 3
lottringar lyckades vi också göra av med.

Här kommer lite bilder från provningen:

